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Introdução 
 
O DATALUTA – Banco de dados de Luta Pela Terra é um projeto de pesquisa que mantém um cadastro de movimentos socioterritoriais. Tem 
como objetivo a análise de dados referentes à luta pela terra. Esses dados servem para mostrar o panorama dos movimentos socioterritorias 
no Brasil. O NEAG (Núcleo de Estudos Agrários) é o responsável pela coleta, organização e analise dos dados no Rio Grande do Sul. 
 

Resultados 
Ao final de cada ano o NEAG, elabora um relatório com os dados do ano 
anterior, que é apresentado e discutido com o grupo DATALUTA composto por 
pesquisadores de diversos estados, na reunião anual na UNESP, na cidade de 
São Paulo. 
Os dados do ano de 2013 demonstraram 39 eventos entre manifestações e 
ocupações de luta pela terra no Rio Grande do Sul. Desses eventos, 33 foram 
manifestações e 06 ocupações. 
A região de Porto Alegre foi a que concentrou o maior número de 
manifestações, por ser a capital do estado e assim, ter eventos de maior 
visibilidade. Também percebemos no mapa ao lado que a região noroeste do 
estado,  apresentou manifestações em diversos pontos. Essa região é 
historicamente marcada pelos conflitos entre fazendeiros, agricultores 
familiares  e indígenas.  

Considerações Finais 
A importância do DATALUTA RS reside na coleta de informações e formação de um banco de dados atualizado sobre a luta pela terra no 
estado do Rio Grande do Sul. Aliado a informações desta Rede, constituída pelos grupos de pesquisas de outros estados, nos é dado um 
panorama nacional sobre a luta pela terra. Assim, ao longo dos anos essas informações tornaram-se referências para estudiosos da área e 
para a CPT (Comissão Pastoral da Terra)  trazendo importantes contribuições para pesquisas sobre a questão agrária no Brasil. 
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No ano de 2014 os eventos noticiados no estado aumentaram, foram registrados 13 ocupações e 36 manifestações, totalizando 49 eventos.  
O mês que mais registrou acontecimentos foi dezembro, com 16 manifestações e 01 ocupação. Tudo isso se deu em razão da busca por 
maior visibilidade no ano eleitoral. 
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Metodologia 
  O método constitui no monitoramento diário de notícias relacionadas a 
luta pela terra no RS, em fontes eletrônicas dos principais jornais e rádios 
do estado, além do site oficial do MST (Movimento Sem Terra) e MAB 
(Movimento Atingidos por Barragens). Os eventos noticiados são 
organizados e divididos entre manifestações e ocupações em planilhas do 
aplicativo excel, e enviados mensalmente para dois outros laboratórios que 
também fazem parte da rede DATALUTA.  


